Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi - terapia pedagogiczna
Charakterystyka studiów:
Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zajęcia prowadzone są głównie metodami warsztatowymi. Praktyki obejmują diagnozę
problemów wybranego ucznia, przygotowanie i realizację programu naprawczego oraz
superwizję problemów nauczyciela pojawiających się w pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, a także obserwacje, przygotowywanie i prowadzenie zajęć
kompensacyjno-korekcyjnych.
Uczestnik studiów podyplomowych musi mieć możliwość prowadzenia badań
nauczycielskich w szkole lub placówce oświatowej.
Wykaz wiodących przedmiotów:
·
·
·
·
·
·

Sylwetki uczniów z dysharmoniami rozwojowymi, indywidualne programy
terapeutyczne.
Typy diagnozy i podstawowe techniki diagnostyczne/Podstawy diagnozy
pedagogicznej.
Problemy współczesnej rodziny. Systemowe rozumienie rodziny jako podstawa
współpracy z rodzicami.
Diagnozowanie w praktyce szkolnej.
Metodyka prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w zakresie pomocy uczniom
z dysharmoniami rozwoju.
Metodyka prowadzenia zajęć kompensacyjno-korekcyjnych z zakresu terapii
pedagogicznej.

Informacje dodatkowe:
Kierownik studiów: dr Elżbieta Małkiewicz
Kontakt:
Uniwersytet Wrocławski
Centrum Edukacji Nauczycielskiej
ul. Wojciecha Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
tel. (71) 3759268
e-mail: cen@uwr.edu.pl
Informacja merytoryczna:
tel. 692-139-800 (dr Elżbieta Małkiewicz)
e-mail: elzbieta.malkiewicz@uwr.edu.pl
Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 380 godzin dydaktycznych
Termin składania dokumentów: ciągły
Termin rozpoczęcia studiów: po zrekrutowaniu grupy
Przewidywane opłaty: wg kalkulacji (w zależności od liczby kandydatów)
Zasady naboru: wolny zapis wg kolejności zgłoszeń - obowiązuje rejestracja w systemie
IRK i złożenie kompletu dokumentów:
·
·

formularza wygenerowanego z systemu IRK,
kserokopii dyplomu ukończenia studiów
wyższych,

·
·

kserokopii dowodu osobistego,
zaświadczenie o posiadaniu przygotowania
pedagogicznego.

Wymagania, wykształcenie kandydata: Studia przeznaczone są dla absolwentów
wyższych studiów licencjackich lub magisterskich, posiadających nauczycielskie
uprawnienia pedagogiczne.
Forma zaliczenia: warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich
przedmiotów przewidzianych programem, odbycie praktyk i przedstawienie dokumentacji
praktyk podczas superwizji.
Uzyskane kwalifikacje: Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie
diagnozy oraz terapii pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
uzyska kwalifikacje do prowadzenia terapeutycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
w szkole.

